
 Vojtěch a Cassie 
 
 

 

 AXA ASSISTANCE - pomáhá 
společnost i zaměstnanci 

 
Zaměstnanci této společnosti 
pomáhají každý den řešit různé 
situace, které jejich klienty potkávají 
doma i na cestách. Kromě toho se 
rozhodli pomáhat i lidem, kteří se 
svými problémy žijí často už od 
narození. Již potřetí se jim povedlo 
zajistit finanční prostředky na 
pořízení asistenčního psa. Část 
peněz vybrali mezi sebou, další část 
byla shromážděna v rámci projektu 
AXA HEARTS, kde přispěli svou 
dobrovolnickou prací a volným 
časem. U kasiček v  několika 
obchodních     centrech     oslovovali 
 
 

 kolemjdoucí a snažili se je získat 
jako přispěvatele nebo alespoň 
informovat o práci našeho 
sdružení a významu speciálně 
cvičených psů pro život lidí se 
zdravotním postižením.  Zbytek 
částky potřebný na zajištění psa 
velkoryse doplnila společnost. 
Výsledkem je fenka Cassie, která 
se stala i jubilejním 80. psem 
předaným naším sdružením. Po 
Axe a Bety je Cassie dalším 
pokračováním abecedy empatie, 
nesobectví a laskavosti lidí, kteří 
neváhají a pomohou když mají  tu 
možnost. Jménem Vojtěcha a jeho 
rodiny jim všem za Cassie mockrát 
děkujeme. 
 
 

 
Vojtova maminka má dva syny, takže 
Cassie je v rodině za holčičku. Vojta 
si pochvaluje, jak elegantně vypadá u 
vozíku a jak mu sluší a je hrdý 
pokaždé když mu ji kolemjdoucí 
pochválí. A to je hodně často, protože 
pes se musí venčit pravidelně a Vojta 
má takto další povinnost, která mu 
prospívá fyzicky i psychicky. Ve škole 
jsou obrázky Cassie na všech 
nástěnkách, děti ji kreslí skoro každý 
den. Vojta má něco co jiní ne a 
rázem tak stoupla jeho vážnost 
v dětském kolektivu. 
 

 
 
Cassie Vojtovi podává upadlé věcí 
dřív než jí stihne dát povel a nosí mu 
osušku když má pocit, že už se 
koupe moc dlouho.  
 
Trocha humoru ze života 
 

 

  
                                      děkuje 
 
následujícím firmám a jednotlivcům za poskytnuté finanční příspěvky: 
 

                               

     Nadace O2                AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.       Alpla s.r.o.     
 

TexColor Č. Budějovice, spol. s r.o.    *     MUDr. Jiřina Charvátová * 
MUDr. Pavel Čelakovský * PhDr. Přemek Podlaha * MUDr. Vladimír 
Remeš * QISO MIRAIS, s.r.o. * PhDr. Zuzana Čaplová * MUDr. Dana 
Piwková * MUDr. Helena Nechutová * MUDr. Ivana Benešová * ARAXIS 
s.r.o. * MUDr. Michal Škarabela * MUDr. Stanislava Loučková * MUDr. 
Stanislava Stuchlá * paní Jana Pincová * pan Václav Tobořík * MUDr. 
Alena Hrbáčová * Ing. Monika Jurášová * MUDr. Zdeněk Novák * paní 
Marika Vlachová * MUDr. Vladimír Rajzl * Ing. Martin Mandl * MUDr. Marie 
Rajmonová * MUDr. Jana Nádeníčková * MUDr. Naděžda Bydžovská  * 
MUDr. Vlaďka Bžunková * MUDr. Jitka Palátová * MUDr. Ivana Žídková * 
MUDr. Danuška Kovářová * MUDr. Zdeňka Vojtková * pan Václav Jirsík  * 
MUDr. Jana Gregorová * PhDr. Marie Kublová * MUDr. Magdalena Horká  
MUDr. Eva Cejnarová * SADENT dentální centrum s.r.o. * MEDIPONT 
PLUS s.r.o. * MUDr. Marcela Neustupová * MUDr. Libor Bártek * MUDr. 
Zina Synáková * MUDr. Drahomíra Pilná * MUDr. Hana Puharičová * 
MUDr. Zdeňka Skálová * MUDr. Jana Kozielová * paní Miroslava 
Petříčková * MUDr. D. Šteinerová  * MUDr. Karel Belcredi * JUDr. Petr 
Kotek  *  paní Renata Preisingerová *  paní Eva Malušová *  pan Jan Čupa 
 
Oxygen Solutions s.r.o. za bezplatnou tvorbu a provoz našich www stránek 
 

Rosa Computers za bezplatné řešení našich softwarových problémů 
 

Panu Makovcovi z Klatov za bezplatné zhotovování nášivek na postroje 
 

a všem lidem dobré vůle, kteří nám posílají příspěvky  
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